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РЕФЕРАТ 

Кулешова Диана Юрьевна 

Кассационное производство в гражданском процессе 

Дипломная работа состоит из 58 страниц, 41 источника. 

Структура дипломной работы: введение, 3 главы, заключение, список 

использованной литературы. 

Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ПЕРЕСМОТР ДЕЛ, 

КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, АПЕЛЛЯЦИЯ, ЕДИНЫЙ ГПК. 

Объект исследования: гражданские процессуальные правоотношения, 

связанные с осуществлением кассационного производства в Республике 

Беларусь. 

Цель дипломной работы: исследовать специфику правового положения 

суда второй инстанции, выявить место кассационного производства при 

введении апелляции, обосновать значимость сохранения данной стадии 

пересмотра дел. 

Методология исследования: использование общенаучных и специальных 

методов познания: дедукции, индукции, системного, анализа, синтеза, 

сравнения, исторического, логического и других методов. 

Научная новизна полученных результатов: исследовано историческое 

становление норм, регулирующих кассационное производство в гражданском 

процессе Республики Беларусь; обосновано введение полной апелляции в 

гражданский процесс Республики Беларусь, а также необходимость сохранения 

стадии кассационного производства; исследовано место кассационного 

производства в гражданском процессе при введении апелляции; предложены 

правовые нормы, которые могут быть закреплены в едином ГПК при 

унификации гражданского и хозяйственного процессуального 

законодательства. 

Область применения: результаты дипломной работы могут быть 

использованы в нормотворческом процессе, правоприменительной практике, 

научно-исследовательских работах. 



РЭФЕРАТ 

Куляшова Дзiяна Юр'еўна 

Касацыйная вытворчасць у грамадзянскім працэсе 

Дыпломная праца складаецца з 58 старонак, 41 крыніцы. 

Структура дыпломнай працы: уступ, 3 главы, заключэнне, спіс 

выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭС, ПЕРАГЛЯД СПРАЎ, 

КАСАЦЫЙНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ, АПЕЛЯЦЫЯ, АДЗІНЫ ГПК. 

Абъект даследавання: грамадзянскія працэсуальныя праваадносіны, 

звязаныя з ажыццяўленнем касацыйнай вытворчасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта дыпломнай працы: даследаваць спецыфіку прававога становішча 

суда другой інстанцыі, выявіць месца касацыйнай вытворчасці пры ўвядзенні 

апеляцыі, абгрунтаваць значнасць захавання дадзенай стадыі перагляду спраў. 

Метадалогія даследавання: выкарыстанне агульнанавуковых і 

спецыяльных метадаў пазнання: дэдукцыі, індукцыі, сістэмнага, аналізу, 

сінтэзу, параўнання, гістарычнага, лагічнага і іншых метадаў. 

Навуковая навізна атрыманых вынікаў: даследавана гістарычнае 

станаўленне норм, якія рэгулююць касацыйную вытворчасць у грамадзянскім 

працэсе Рэспублікі Беларусь; абгрунтавана ўвядзенне поўнай апеляцыі ў 

грамадзянскі працэс Рэспублікі Беларусь, а таксама неабходнасць захавання 

стадыі касацыйнай вытворчасці; даследавана месца касацыйнай вытворчасцi ў 

грамадзянскім працэсе пры ўвядзенні апеляцыі; прапанаваны прававыя нормы, 

якія могуць быць занесены ў адзіны ГПК пры уніфікацыі грамадзянскага і 

гаспадарчага працэсуальнага заканадаўства. 

Галiна прымянення: вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны 

ў нарматворчым працэссе, навукова-даследчай працы, правапрымяняльнай 

практыцы



 


